
     מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ     
    לאחזקת תחנות שאיבה בישובים מג'ד אל כרום ודיר חנאמכרז 

 514235מכרז פומבי מס' 

"( מזמינה בזה המזמין" או "החברהמי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ )להלן: " .1
הצעות לאחזקת תחנות שאיבה בישובים מג'ד אל כרום ודיר חנא, הכל בהתאם לתנאי 

 "(.  העבודות"" או  העבודהוהוראות מסמכי המכרז )להלן: "

חודשים קלנדריים מהמועד שייקבע בצו תחילת עבודות  12תקופת ביצוע העבודות הינה  .2
שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקפו של  שינתן ע"י החברה. לחברה נתונה האופציה, לפי

יום לפני תום  60ע"י מסירת הודעה בכתב לפחות  ,או חלק ממנה בשנה נוספתעד החוזה ב
 החוזה.

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על  .3
 נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרטים המצורפים  ותנאיהן,העבודות, היקפן  .4
 למסמכי המכרז, והמהווים חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות.  

 תנאי סף להשתתפות במכרז

 בכל התנאים הצעותמועד האחרון להגשת ב קבלנים העומדיםלהשתתף במכרז  םרשאי .5
 המפורטים להלן: המצטברים

-2008לפחות שנתיים מתוך חמש השנים האחרונות )מציע אשר תחזק ברציפות  .א

 ( ארבע תחנות שאיבה לביוב בו זמנית.2012

על המציע להעסיק במועד הגשת ההצעה לפחות עובד אחד בעל רישיון חשמלאי  .ב

 מוסמך.

 מציע אשר רכש את מסמכי המכרז. .ג

 מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים וסיור קבלנים. .ד

בהתאם להוראות  ₪, 10,000ע"ס  ערבות בנקאיתמציעים אשר צירפו להצעתם  .ה

 מסמכי המכרז. 

הצעת משתתף תוגש ע"י ישות משפטית אחת וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים במכרז כולל 
 בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 רכישת מסמכי המכרז
במשרדי החברה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום של  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש .6

מע"מ(, שלא יוחזרו. אי השתתפות המציע במכרז מכל סיבה שהיא, לרבות  כולל₪ ) 1,500
עילה להחזרת  יהווביטולו של המכרז על ידי החברה, לא  /אואיחור במועד מסירת ההצעה, ו

 .זה תשלום

 

במשרדי  16:00עד  09:00שעות ין הב ם א' עד ה'בימיללא תשלום,  ניתן לעיין במסמכי המכרז .7
 .בעראבה החברה

 מפגש מציעים

 במשרדי החברה. 32:22בשעה  35...5מפגש מציעים יתקיים ביום  .8

 סיור הקבלנים יתקיים מיד לאחר מפגש המציעים. .9

לאחזקת תחנות שאיבה  514235פומבי מס'  מכרזאת ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון  .10
 יש להפקיד במסירה ידנית במשרדי החברה עד ליוםבישובים מג'ד אל כרום ודיר חנא 

 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה. 33:22בשעה   35...31

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .11

 
 

 מוסטפא אבו ריא         
      מנכ"ל                                                                   


